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Z Á P I S N I C A 

z Konferencie Východoslovenského 
stolnotenisového zväzu zo dňa 26.8.2022 

 
 

Dátum, miesto a čas: 26.augusta 2022 o 13:00 hod. v Prešove    
                                    Reštaurácia Sokolovňa, Kpt. Nálepku 6. 

. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 
 

Program konferencie: 
 

 
 Program konferencie: 
 
1. Otvorenie  
2. Schválenie programu Konferencie  
3. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku Konferencie  
4. Voľba komisií – mandátová, návrhová, volebná  
5. Správa mandátovej komisie  
6. Správa predsedu VsSTZ o činnosti VsSTZ za súťažný ročník 2021/2022  
7. Správy predsedov komisií VsSTZ o činnosti komisií  
    - správa športovo-technickej komisie  
    - správa komisie mládeže  
    - správa rozhodcovskej a matričnej komisie  
    - správa metodicko-vzdelávacej komisie  
    - správa ekonomickej komisie  
    - správa disciplinárnej komisie  
8. Správa predsedu Kontrolnej komisie  
9. Voľba predsedu Komisie mládeže VsSTZ  
10. Diskusia 
11. Návrh uznesení  
12. Záver      
 
 
 
 
 



1. Konferenciu otvoril predseda VsSTZ Vincent Pavúk.  
    Privítal prítomných delegátov, Predseda poveril vedením schôdze JUDr. Zoltána 
    Galla. 
 
2.  Predsedajúci predniesol návrh programu Konferencie. Delegáti konferencie  
     hlasovaním tento program schválili. 
     Hlasovanie – jednomyseľne schválené 
 
4.  Predsedajúci predniesol návrh na zloženie jednotlivých komisií Konferencie:  
     - Mandátová komisia: Pitoňák Ján, Hajduk Erik, Kotulič Rastislav 
     - Volebná komisia: Dubec Stanislav, Terezka Rastislav, Gurčík Anton 
     - Návrhová komisia: JUDr.Gallo Zoltán, Ing. Nemčok František, Mgr. Martin  
       Gumáň 
       Hlasovanie – jednomyseľne schválené 
 
5. Správu mandátnej komisie predniesol jej predseda Ján Pitoňák. Konštatoval, že  
     na konferencii je prítomných 18 delegátov, ktorí majú podľa stanov 36 mandátov,  
     t.j. 19,35 %. Konštatoval, že konferencia nie je uznášaniaschopná. Konferencie  
     sa zúčastnilo 18 delegátov prezentujúcich 36 mandátov z celkového počtu 144  
     mandátov, t. j. 25,00 %. 
     Po uplynutí čakacej doby v trvaním 1 hodiny predsedajúci pokračoval 
     v schválenom programe schôdze  a predniesol návrh, aby si Konferencia VsSTZ  
     uctila minútou ticha zosnulých členov, ktorí nás opustili v období rokov 2021 a  
     2022. Členovia VV VsSTZ Ján Kováč z Rožňavy, MUDr. Jaroslav Novotný  
     z Kežmarku, dlhoročný predseda Východoslovenského klubu veteránov Július  
     (Slávo) Mišinský, predseda klubu ŠKST Kamenica nad Cirochou Ján Sojčák. 
 
6. Správu o činnosti VsSTZ predniesol predseda. V správe sa zaoberal 
     hodnotením uplynulého obdobia od poslednej Konferencie. Správa tvorí prílohu   
     zápisnice. 
    
7. Správu ŠTK predniesol jej predseda Ján Pitoňák a informoval, že sezóna 
    2021/2022 bola kvôli pandémii COVID 19 prerušená. Rozhodnutím VV boli súťaže  
    opätovne spustené až 5.3.2022. Základná časť sezóny bola dokončená  
    štandartne. Nadstavbová časť sezóny bola skrátená a súťaž sa dohrala  
    jednokolovo v skupinách o postup aj o záchranu.  
    
   Správu KM predniesol člen Erik Hajduk poverený jej vedením. Konštatoval, že 
   všetky súťaže VSPM aj MVS sa uskutočnili, niektoré v obmedzenom režime a po 
   uvoľnení opatrení v riadnom režime. Poďakoval členkám KM za prácu v komisii  
   a predstavil návrh na zmenu systému turnajov VSPM, ktoré boli schválené VV  
   VsSTZ. 
    
   Správu Ekonomickej komisie predniesol jej predseda Martin Gumáň.  
   Predniesol správu  o hospodárení VsSTZ za posledný rok a oboznámil  
   delegátov  so stavom financií, s ktorými bude VsSTZ  disponovať v nasledujúcom 
   období. 
    
 
 



   Správu Rozhodcovskej a Matričnej  komisie predniesol jej predseda   
   Stanislav Dubec a konštatoval, že vo februári a marci 2022 sa uskutočnili školenia 
   rozhodcov, ktorým končila platnosť licencií ešte v rokoch 2019, 2020 a 2021. 
   Oboznámil delegátov, že sa pripravujú v mesiacoch október alebo november ´ 
   školenia a semináre rozhodcov všetkých licencií od A po D. Miesto bude určené 
   podľa vyhodnotenia ankety, ktorú komisia pripravuje spustiť do 15.9.2022, aby  
   zistila záujem v kluboch.   
 
   Správu Trénersko-metodickej komisie zaslal jej predseda Ondrej Haky  
   písomne a v nej konštatoval, že nebol vyškolený žiadny nový tréner. Boli vypísané  
   dva semináre na predĺženie licencií, z ktorých sa jeden uskutočnil v Michalovciach  
   za účasti 25 trénerov a druhý bol z technických príčin presunutý na 9.9.2022  
   a uskutoční sa v Starej Ľubovni. 
    
   Správu Disciplinárnej  komisie predniesol jej predseda JUDr. Zoltán Gallo  
   a konštatoval, že komisia riešila jeden disciplinárny prehrešok na podnet KM, ktorý 
   vyriešila osobným pohovorom. 
 
8. Správu Kontrolnej komisie, ktorú zaslal jej predseda Ing. Andrej Ružík  
    písomne. Správu predniesol predsedajúci JUDr. Zoltán Gallo.  
     
    Táto správa a všetky správy predsedov komisií VsSTZ budú prílohou tejto  
    Zápisnice. 
 
9. Predsedajúci Konferencie JUDr. Zoltán Gallo navrhol delegátom vykonať voľbu  
    nového člena VV verejným hlasovaním, nakoľko jediným kandidátom na túto  
    funkciu, ktorý predložil písomnú prihlášku sa stal Erik Hajduk.  
    Delegáti hlasovaním rozhodli, že voľba člena VV VsSTZ sa uskutoční verejne. 
    Hlasovanie – jednomyseľne schválené 
 
    Delegáti verejným hlasovaním rozhodli, že novým členom VV VsSTZ a zároveň  
    novým predsedom KM VsSTZ sa stal Erik Hajduk z Vranova nad Topľou. 
    Hlasovanie 17 – 0 – 1 sa zdržal hlasovania 
 
10. Diskusia 
      V diskusii vystúpilo 5 delegátov. 
       
      Rastislav Kotulič 
      Navrhol zrušiť papierovú formu obnovy registračných preukazov. Navrhol, aby po 
      zaplatení príslušných poplatkov na účet SSTZ bola registrácia automaticky 
      predĺžená. 
       
      Vladimír Martaus 
      Pozval všetkých prítomných na 68. ročník Pohára duklianskych hrdinov v Prešove  
      dňa 10.9.2022. 
 
      Martin Gumáň ml.  
      Navrhol VV VsSTZ podať žiadosť na Konferenciu SSTZ na podporu SP mužov. 
 
 



      Miroslav Andrus 
      Požiadal o zlúčenie okresných zväzov Prešov a Sabinov.      
 
      Ján Pitoňák 
      Informoval delegátov o prechode výsledkového servisu krajských súťaží dospelých  
      na stránku www.stolnytenis.info, ktorej administrátorom je SSTZ.  
 
11. Návrh uznesení 
      Konferencia VsSTZ 
      1. Schvaľuje  
          - zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie podľa predloženého 
            návrhu   
          - za predsedu Komisie mládeže a zároveň nového člena VV VsSTZ  
            Erika Hajduka z Vranova nad Topľou 
 
      2. Berie na vedomie 
          - správu predsedu o činnosti VsSTZ prednesenú predsedom Vincentom 
            Pavúkom 
          - správy predsedov komisií VsSTZ 
          - správu predsedu Kontrolnej Komisie  
 
12. Záver 
      Predseda VsSTZ poďakoval prítomným za účasť a korektné vystupovanie  
      v diskusii a ukončil zasadnutie Konferencie o 16:00 hod.  
 
 
 
                    Vincent Pavúk, v.r. 
                                 predseda VsSTZ 
 
 
Zápis vyhotovil: Erik Hajduk 

http://www.stolnytenis.info/

